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Aniversariantes
Hoje: Wendel Tolentino Silveira (NU-
CJU), Márcio Martins Menezes (21ª 
Vara), Emanoel Conceição Barros (Cam-
po Formoso), Juliana Maria Costa (2ª Tur-
ma Recursal) e Julianne Ferrari (Ilhéus).
Amanhã: Pompeu de Sousa Brasil, juiz 
federal da 3ª Vara, Isabela Santana 
dos Santos (1ª Turma Recursal), Pedro 
Américo Ribeiro de Andrade (NUCJU), 
Rita Auxiliadora Miranda Franco Car-
doso (DIREF) e Olívia Amaral Alcântara 
(Paulo Afonso).
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XIII Congresso Brasileiro 
de Direito do Estado
Salvador será sede do XIII Congresso 

Brasileiro de Direito do Estado entre 22 a 
24/05, no Bahia Othon Palace Hotel. 

O evento já tem a presença confirma-
da do Ministro da Justiça José Eduardo 
Martins Cardoso na abertura, e da Minis-
tra do STF Carmen Lucia Antunes Rocha 
e do Ministro Jorge Hage que farão o en-
cerramento do encontro. 

Além dos debates de temas polêmi-
cos e atuais, a exemplo de nepotismo nos 
cargos políticos, direito a privacidade e 
limites de acesso á informação pública, 
royalties e direito adquirido, interferên-
cia do Poder Judiciário no processo le-
gislativo, transparência fiscal e controle 
público, guerra fiscal e corrupção trans-
nacional, dentre outros, o congresso fará 
uma homenagem ao jurista, advogado 
e professor Celso Antônio Bandeira de 
Mello. Mais informações podem ser obti-
das no site www.direitodoestado.com.br/
de, ou pelos telefones (71) 2101-5246 e 
08007075246.

Seminário sobre 
Cálculos Previdenciários

Ocorrerá durante esta semana o Se-
minário sobre Cálculos Previdenciários 
nos dias 23 e 24 de maio, no auditório 
da Advocacia Geral da União, localiza-
do na avenida Luiz Viana Filho, 2155 
– Paralela 

 No dia 23/05 o seminário ocorrerá 
das 8h às 12h e no dia 24/05, das 8h às 
12h e das 14h às 18h.

O Seminário sobre Cálculos Previ-
denciários terá como palestrante Carlos 
Antônio Maciel Meneses e é direcionado 
a servidores do Setor de Cálculos e Paga-
mentos Judiciais da PFE/INSS, servidores 
do Setor de Cálculos da Justiça Federal, 
servidores das Varas dos Juizados Espe-
ciais Federais e procuradores federais,

Na pauta do seminário, entre outros 
temas: as ações revisionais: •Revisão do 
Art. 29, II da Lei n. 8.213/91; • Revi-
são do Teto – Emendas Constitucionais 
20/98 e 41/03;• Desaposentação; • Sú-
mula 260 x Art. 58 do ADCT; •Pontos 
controvertidos: a)Restabelecimento de 
auxílio-doença x remunerações no CNIS; 
b)Índice teto de benefícios concedidos 
com incidência do fator previdenciário; c) 
Benefícios com remunerações com valo-
res superiores aos do CNIS – Duplicidade 
de vínculos; d) Inclusão do mês de afas-
tamento no período básico de cálculos 
dos benefícios por incapacidade.

TRF1 confirma sentença da 16ª Vara que 
condenou UFBA a indenizar servidora por LER

Por unanimidade, a 5ª Turma do TRF 
da 1ª Região decidiu que servidora da 
UFBA tem direito à indenização por da-
nos morais decorrentes da aquisição de 
doença ocupacional.

A UFBA e a autora apelaram ao 
tribunal contra sentença da 16ª Vara 
que julgou parcialmente procedente o 
pedido formulado pela funcionária-au-
tora de concessão de indenização por 
danos morais e materiais decorrentes 
da doença ocupacional por esforço re-
petitivo (LER/DORT), que resultou em 
sua aposentadoria precoce do serviço 
público federal.

O juízo de primeiro grau estipulou a 
quantia de R$ 50 mil como indenização 
à servidora que, em seu recurso, pediu a 
reforma da sentença para aumentar esse 
valor para R$ 300 mil, como forma de 
reparação material e pela perda de capa-
cidade laborativa.

Em sua apelação, a UFBA sustentou 
que a requerente não procurou auxílio 
médico logo que percebeu os sintomas 
da enfermidade, o que comprometeu o 
tratamento. Alegou, também, que, ao 
ser informada do problema de saúde, 
imediatamente afastou a servidora das 
atividades. Esta, por sua vez, teria re-
tornado ao trabalho precocemente, sem 
consulta ao serviço médico. A univer-

sidade destacou, ainda, que a autora, 
em nenhum momento, questionou a 
inadequação de mobiliário ou adoção 
de exercícios para prevenir LER/DORT 
e que não há elementos nos autos que 
permitam aferir a contribuição de tal 
situação para o desenvolvimento da 
patologia.

A relatora do processo, desembarga-
dora federal Selene Maria de Almeida, 
entendeu que a relação de causalidade 
entre a doença e as tarefas da servidora 
está demonstrada e que não há necessi-
dade de mais provas, pois a Universida-
de já lhe concedeu aposentadoria por do-
ença ocupacional, baseada em relatório 
médico constante dos autos, o que supre 
tal exigência.

A magistrada afirmou, também, que 
a Administração não negou a invalidez, 
pois afirmou que a servidora deveria ter 
requerido afastamento do serviço antes 
do momento em que efetivamente o fez. 

“No entanto, não procede tal argumenta-
ção, pois denota que o serviço de preven-
ção e controle de acompanhamento de 
saúde ocupacional não exerce sua ativi-
dade de forma efetiva”, ponderou. 

A relatora, então, concluiu que não 
há como deixar de reconhecer que a 
conduta da Universidade, ensejando o 
desenvolvimento da doença, provocou 
dano moral à parte autora. “Levando-
se em consideração os critérios da jus-
ta reparação, efetiva sanção ao dano e 
não enriquecimento da vítima, enten-
do que a quantia de R$ 50 mil esti-
pulada pelo juízo a quo demonstra-se 
razoável, pois a despeito de represen-
tar baixa quantia para a Administra-
ção, apresenta efeito pedagógico sem 
ocasionar enriquecimento sem causa à 
autora”, votou.

Assim, negou provimento às apela-
ções da autora e da UFBA.
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Envie artigos para
a Primeira Região 

em Revista
Magistrados e servidores que deseja-

rem publicar artigos na Primeira Região 
em Revista devem enviar e-mail para 
primeiraregiaoemrevista@trf1.jus.br. Os 
textos serão publicados nas editorias Ar-
tigo e Ponto de Vista, dedicadas a magis-
trados e servidores, respectivamente. 

Em razão do espaço que as editorias 
ocupam na revista, os textos devem ser 
enviados na fonte Times New Roman, 
tamanho 12, e ocupar aproximadamen-
te quatro páginas do Word. Também é 
necessário o envio de foto do autor com 
resolução de, no mínimo, 300 dpi. 

A incidência ou não do Imposto de 
Renda Pessoa Física sobre o adicional de 
férias recebido pelos trabalhadores tem 
sido objeto de diversos processos no âm-
bito dos Juizados Especiais Federais e, 
por isso, a discussão também chega com 
frequência às turmas recursais, regionais 
e à Turma Nacional de Uniformização.  
Não foi diferente na sessão realizada na 
sexta-feira, 17 de maio, no CJF.

O Pedido de Uniformização de In-
terpretação de Lei Federal - Pedilef n. 
0504449-56.2012.4.05.8500, de re-
latoria do juiz federal Gláucio Maciel, 
referia-se a um pedido da União para 
modificar acórdão da Turma Recursal de 
Sergipe que, acolhendo o pedido do au-
tor (servidor público federal), havia de-
clarado que as verbas recebidas a título 

TNU discute incidência do IRPF 
sobre adicional de férias

de terço constitucional de férias gozadas 
teriam natureza indenizatória e, portanto, 
não poderiam ser tributadas pelo IRPF. 

Nesse caso, a TNU reafirmou seu en-
tendimento de que as verbas recebidas a 
título de terço constitucional de férias go-
zadas têm natureza remuneratória e, por 
isso, sobre elas incide o referido imposto. 
Nesse sentido, afirmou o relator: “o terço 
constitucional pago a mais ao servidor 
público por ocasião das férias gozadas 
tem natureza remuneratória, tendo em 
vista que nada mais é do que um adicio-
nal das próprias férias. Não sendo verba 
indenizatória, incide o imposto de ren-
da, por força do artigo 7º e da interpre-
tação a contrario sensu do artigo 6º da 
Lei 7.713/88” (lei que trata da legislação 
do IRPF).


